
Alumnes de deu instituts de se-
cundària i batxillerat han partici-
pat en el programa Agitart’Edu-
ca, juntament amb ballarins de la
companyia de dansa Agitart, i
aquest dissabte, a les 9 del vespre,
s’uniran sota un mateix escenari,
el del Teatre El Jardí de Figueres.
Mostraran el treball realitzat ple-
gats aquest any a través d’Agitar-
t’Educa, una proposta que han
gaudit uns deu mil alumnes i que
té per interès que els joves siguin
més conscients del seu cos a tra-
vés del llenguatge del moviment.

Dins aquesta col·laboració, per
tercer any consecutiu, la compa-
nyia ha tornat a treballar amb
alumnes i professors de l’INS
Deulofeu. Fins i tot, els alumnes
de 2n i 3r d’ESO han creat una
coreografia amb poemes de Mi-
quel Costa i Joan Alcover, així
com els alumnes d’anatomia que
han creat una proposta escènica
pròpia. Els ballarins d’Agitart
també han fet un curs a la Creu
de la Mà i a l’Oficina Jove.

FIGUERES | REDACCIÓ

Alumnes 
i professionals de
la dansa actuen
junts dissabte 
al Teatre El Jardí

Forma part del programa
Agitart’Educa i l’aforament
és limitat a 150 persones 
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TEMPORADA AL TEATRE DE ROSES�HIVERN-PRIMAVERA
Breus

Quina relació tenen el llibre en
paper i llibre digital és la qüestió
que es debatrà aquest dissabte, a
partir de les 10 del matí, durant
un workshop a l’Espai Armengol
de Vilajuïga. Hi participarà la bi-
bliotecària Carme Fenoll, cap del
servei de biblioteques de la Ge-
neralitat i Bernat Ruiz, autor d’un
blog on parla dels canvis viscuts
pel llibre. Es preveu l’assistència
d’escriptors i personalitats del
món del llibre. REDACCIÓ | VILAJUÏGA

Debaten la relació entre
el llibre digital i el paper

A L’ESPAI ARMENGOL DISSABTE

Salvador Dalí va mantenir
sempre un vincle especial amb la
música. Això és el que explora
Dalírium Sonic del periodista i
crític musical Karles Torra, llibre
que es presenta aquest dimecres
a 2/4 de 8 del vespre sota la cú-
pula del Teatre-Museu Dalí de Fi-
gueres. L’acte és gratuït, però l’a-
forament és limitat i cal reservar
972677520 o a amics@funda-
ciodali.org. REDACCIÓ | FIGUERES

Presenten «Dalírium
sonic» al Museu Dalí

AQUEST DIMECRES, A 19.30 HORES

EMPORDÀ
Somni d’una nit d’estiu és una

de les comèdies més suggerido-
res, fresques i modernes de Wi-
lliam Shakespeare. És l’obra es-
collida per Ignasi Tomàs perquè
el Grup de Teatre de Roses, elenc
que dirigeix des de fa trenta-cinc
anys, celebri els quatre-cents
anys de la mort del dramaturg.
Ho faran amb una adaptació
“molt lliure” i amb una posada en
escena  amb tocs “naïf ” aquest di-
vendres, dissabte i diumenge al
Teatre Municipal de Roses.

“Shakespeare és un autor me-
ravellós, extraordinari i em fa
molt de respecte abordar-lo, per-
què sempre he cregut que un Sha-
kespeare ben fet s’ha de respirar
en anglès”, explica Tomàs que es
confessa enamorat de l’obra tria-
da. “És brillant i, deixant de ban-
da la qualitat literària, és d’una
modernitat extraordinària”, afir-
ma Tomàs. Per aquesta ocasió, ha
triat la traducció feta per Oliva i
ha construït una versió molt lliu-

re.  “És una obra moderníssima
que ens parla de tota classe d’a-
parellaments”, explica Tomàs tot
afegint que, quan el dramaturg la
va escriure, “les convencions de
l’època eren molt diferents de les
d’ara en què fa molts segles que
patim repressió per la religió i la
cultura que són força castrants”.
En aquest cas, a l’obra hi ha una
convivència ambivalent entre l’a-
mor i el sexe, entre la família i el
desig, la bogeria amorosa que alli-
bera la nit i la censura del dia que
obliga a l’oblit.

A diferència del moment en
què es va estrenar l’obra, quan
tots els papers els feien homes, en

aquesta versió pujaran a escena
quasi una vintena d’actors i ac-
trius que assagen des de princi-
pis d’abril. Tomàs confessa que,
tot i tenir-li molt de respecte a
l’autor de qui destaca el seu “llen-
guatge riquíssim”, “li he perdut la
por”. 

En aquesta personal versió del
clàssic, destaca la senzillesa de
l’escenografia inundada de color.
“Tota l’obra està carregada de
punts de llum, dramatúrgica-
ment parlant”, diu el director que
ja ha anunciat que, amb els Pas-
torets, a finals d’any, plega com a
director, quelcom que pot ser po-
sitiu per a ambdues parts.
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El Grup de Teatre de Roses es
deixa seduir per Shakespeare 

Després de trenta-cinc anys d’història, la companyia porta a escena
una adaptació lliure de la mítica obra de l’autor, «Somni d’una nit d’estiu»
�

Els actors assajant aquest diumenge al Teatre de Roses. GERARD BLANCHÉ

Jaume Alsina és, sens dubte,
una de les ànimes del Teatre El
Jardí de Figueres. Des que l’A-
juntament va adquirir l’equipa-
ment el 1984, ell hi ha format part
com a tècnic d’escena, regidor,
maquinista així com, actualment,
encarregat de la direcció tècnica i
programador de teatre infantil.
Més de tres dècades, dins una tra-
jectòria molt més llarga, unit a les
arts escèniques, món que el va
atrapar ja de petit. Aquest di-
marts, l’Associació Gironina de
Teatre (AGT) li fa entrega del pri-
mer premi Pep Mora a la Sala La
Planeta de Girona. Ell diu rebre’l
en nom d’una generació de pro-
fessionals tècnics formats a base
de treball i que viuen l’ofici “amb
vocació” i passió.

“Sí que existeix el gaudi pel tea-
tre, però és vocacional, totalment,
perquè darrere la feina d’un tèc-
nic hi ha molts sacrificis, moltes
hores; ho fas perquè t’agrada”, re-
coneix Alsina que va enganxar-
se a aquest món ja quan anava a
estudi a La Salle. Aleshores va

participar en algun muntatge de
l’Agrupació Teatral Arlequín, a
ElsPastorets,per passar a integrar
l’elenc fundacional de Taller de
Teatre cap al 1975. “Jo tenia traça
amb la fusta i, per això, ja em vaig
començar a encarregar dels deco-
rats, la part tècnica”, explica Alsi-
na. Després vindrien quatre me-

sos de formació a Girona al costat
del senyor Sala, “que en sabia
molt”, la vinculació al Talleret de
Salt amb el qual va fer tres gires i
on va aprendre molt. “Les gires
són molt dures, però és on agafes
l’experiència perquè et trobes tea-
tres diferents i has d’improvisar,
ser creatiu”, argumenta.

Els essencials homes de negre
Figueres, però, és casa seva i, so-
bretot, el Teatre El Jardí, tot i que
el seu terreny d’acció s’estén tam-
bé a altres sales com La Cate o els
Caputxins. Des del 1992 i durant
molts anys va fer equip amb Jo-
sep Maria Pérez. “Fèiem el que fes
falta perquè seguís l’espectacle”,
recorda. El premi Pep Mora el rep
molt agraït. “Nosaltres, els homes
de negre, aquells que quedem
més amagats, som també impor-
tants”, reconeix Alsina que ara,
darrerament, també ha pujat a
l’escenari com a actor. Feia vint
anys que no practicava l’exercici i,
malgrat les dificultats per apren-
dre els textos, s’hi sent bé. “L’es-
cenari és casa meva”, conclou.
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El tècnic dels equipaments culturals de Figueres rep dimarts el premi Pep Mora de l’AGT�

Jaume Alsina, una vida pel teatre

Jaume Alsina s’enganxà al teatre
ja quan anava a La Salle. EMPORDÀ
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REPRESENTACIÓ «SOMNI D’UNA NIT
D’ESTIU» DE SHAKESPEARE
� Teatre Municipal de Roses.
� Divendres 27 i dissabte 28, a les
21.30 h i diumenge, a les 19.00 h.

L’ACTE

«AGITART’EDUCA»
� Teatre Municipal de Figueres.
� Dissabte 28, a les 21.00 hores.
� Preu: 5 euros.

L’ACTE
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Organitza: Col·labora:

IX CURS D’INICIACIÓ A L’ORNITOLOGIA
28 DE MAIG DE 2016

CLOENDA DEL CURS D’ORNITOLOGIA
Xerrada final oberta a càrrec del Sr. Gallardo “Etimologia de llocs i espècies d’aiguamolls”

28 I 29 DE MAIG DE 2016

DIA DELS AMICS DELS AIGUAMOLLS
Xerrada (dissabte) coincidint amb la sessió final del curs d’ornitologia 

i activitats al Cortalet (diumenge) + dinar de germanor al Càmping Castell Mar.

Preu del curs: 75 € (socis) i 90 € (no socis). 

De 8 a 16 anys val 35 € (socis) i 40 € (no socis). Places limitades!

Inscripcions: del 7 de gener a l’11 de març del 2016.

Més informació i inscripcions: APNAE (Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls 

de l’Empordà) Tel. 972 454 672 · apnae@apnae.org
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